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Zachęcamy do zapoznania się z kompleksową ofertą usług 

świadczonych przez ISIT – jest ona podstawą zadowolenia naszych 

klientów. Ofertę wzbogacamy o indywidualne podejście, wiedzę i 

doświadczenie pracowników oraz inne wartości dodane, które chcemy 

zaoferować również Państwu. 

Zespół ISIT 

O FIRMIE: 

Firma ISIT jest specjalistą w dziedzinie szeroko rozumianej 

informatyzacji przedsiębiorstw. Od początku działalności przyświeca 

nam idea indywidualnego podejścia do każdego klienta i co za tym idzie 

– szukania nowych rozwiązań i dopasowywania się do specyfiki danego 

projektu. Dzięki temu wprowadziliśmy już wiele innowacji i wciąż 

pracujemy nad kolejnymi, co przyczynia się do dynamicznego rozwoju 

naszej firmy. 

Nieustanny rozwój i indywidualne podejście budują naszą 

przewagę konkurencyjną na rynku – i nie bez znaczenia jest to, że 

jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom o wiele więcej za 

znacznie niższą cenę. 

Kontakt: 

Isit Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 5 

32-300 Olkusz 

 

Zapytania ofertowe: 

Tel: +48601053392 

Branża Foto, Serwis, Obsługa posprzedażowa: 

Tel: +48609589755 

 

E-mail: biuro@isit.com.pl 
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Oprogramowanie dedykowane 
 

 

Dobór odpowiednich aplikacji dla firmy nie jest prostym 

zagadnieniem. Oprogramowania dostępne na rynku często nie 

odpowiadają wszystkim oczekiwaniom klienta. Wielorakość modeli 

biznesu oraz ciągły wyścig z konkurencją sprawiają, że nasi klienci 

potrzebują unikatowych sposobów przetwarzania, magazynowania i 

zabezpieczania informacji. Gotowe aplikacje rzadko są w stanie sprostać 

tym, często zmiennym w czasie, wymaganiom. Natomiast 

oprogramowanie dedykowane daje możliwość zapełnienia tej luki. 

 

Nasze systemy informatyczne tworzymy na podstawie 

indywidualnej analizy biznesowej i technicznej firmy lub instytucji - 

dzięki czemu są dokładnie dostosowane do wszelkich potrzeb klienta. 

 

Nasza metodyka pracy w połączeniu z szeroką gamą narzędzi 

umożliwia realizację nawet najbardziej złożonych projektów, 

spełniających wszelkie wymagania klienta. 

 

Oprogramowanie dedykowane usprawnia najistotniejsze procesy 

biznesowe firm naszych klientów, jest ściśle dopasowane do 

konkretnych wymagań i środowiska, w którym będzie pracować. 

Odpowiednia metodyka tworzenia i wdrażania oprogramowania 

dedykowanego jest dostosowana do wielkości i stopnia skomplikowania 

projektu. 

 

 

Etapy naszej pracy z projektem: 

 Analiza potrzeb   

 Identyfikacja najistotniejszych problemów 

 Przygotowanie projektu rozwiązania 

 Dostarczenie oprogramowania i urządzeń   

 Bieżący serwis oraz aktualizacje, – co jest niezbędne w 

przypadku, gdy zmieniają się wymagania i warunki, w 

jakich pracuje system. 

 

 

http://www.isit.com.pl/index.php?pg=service


 
 

 

 
Obsługa informatyczna przedsiębiorstw  

Całościowa obsługa informatyczna firm to nasza specjalność – 

oferujemy dostawy kompleksowych rozwiązań dla biznesu. Nowe trendy 

i technologie na rynku informatycznym nie mają przed nami tajemnic – 

na bieżąco testujemy i sukcesywnie wdrażamy innowacje oraz 

zoptymalizowane rozwiązania informatyczne. 

W związku z dynamicznym i szybko postępującym rozwojem 

informatyki i zastosowania komputerów w biznesie, wzrosło 

zapotrzebowanie na usługi i produkty związane z modernizacją i 

naprawą sprzętu komputerowego. Wiemy, jak istotne jest bezawaryjne 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zapewniamy naszym klientom stałą 

obsługę informatyczną z serwisem w miejscu pracy oraz gwarantujemy 

uczciwość i profesjonalizm w działaniach podejmowanych przez naszą 

firmę. 

 

Obsługa informatyczna: 

- architektura i standardy 

- edukacja w zakresie IT 

- badania i rozwój w zakresie IT 

- zarządzanie IT 

- projektowanie i optymalizacja baz danych 

- obsługa poczty elektronicznej 

- zapewnienie bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa 

- obsługa sprzętu komputerowego 

 

 

Identyfikacja przedsiębiorstw w sieci Internet 

- web-design (projektowanie stron www) 

- e-commerce (CMS, portale aukcyjne, sklepiki internetowe) 

- brand building (prezentacje multimedialne, kampanie reklamowe, identyfikacja w sieci) 

- hosting stron www 

- pozycjonowanie stron www 

 



 
 

 

 

 

Konsulting i szkolenia 

 

By wspierać naszych klientów w zakresie: 

 Projektowania i tworzenia infrastruktury informatyczno-

komunikacyjnej 

 Analizy i optymalizacji procesów biznesowych 

wzbogaciliśmy naszą ofertą o usługi konsultingowe. 

 

Szczegółowa analiza działalności i strategii klienta pozwala na 

wyjątkowe połączenie rozwiązań infrastrukturalnych, procesowych oraz 

oprogramowania, co daje klientowi największą szansę rozwoju i 

sukcesu. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outsourcing 
 
Zarządzanie projektami - to zbiór czynności obliczonych na 

osiągnięcie wyznaczonych celów głównych i pośrednich w określonym 
czasie. 

W tej dziedzinie istnieje wiele metodologii i sposobów osiągnięcia 
sukcesu. Nasi doświadczeni Projekt Managerowie, dzięki wiedzy 

zdobytej podczas wieloletniej praktyki zawodowej, pomogą wybrać 
optymalną metodologię i zminimalizują ryzyko popełnienia błędu, co 

znacząco zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu Państwa projektu. 

 
Inżynieria wymagań - jest jedną z najistotniejszych części procesu 

produkcji. Niezależnie od jakości procesu produkcji, doskonałości 
procedur i certyfikatów danej organizacji, prawidłowe zebranie 

wymagań klienta jest podstawą zadowalającego wyniku procesu 
produkcji. 

 
Nasi konsultanci oferują: 

 Wsparcie w zakresie identyfikacji wymagań klientów za pomocą 
sprawdzonych metodologii 

 Szkolenie pracowników naszego klienta w zakresie zbierania tego 
typu wymagań. 

 
Powyższe działania pozwolą na podniesienie świadomości osób 

odpowiedzialnych za ten etap procesu produkcji. 

 
Analiza wymagań oraz zarządzanie wymaganiami - Po 

prawidłowym zebraniu wymagań przechodzimy do etapu ich analizy pod 
kątem estymacji kosztów oraz wymagań technologicznych. Na tym 

etapie następuje podział wymagań na zadania, wykrywanie wzajemnych 
zależności i nadawanie priorytetów. Wymagania są dzielone na 

komponenty, wykrywane są niezgodności pomiędzy wymaganiami, 
planami projektu oraz istniejącymi produktami bądź komponentami. 

Doświadczeni konsultanci pomogą uniknąć pomyłek na tym, jakże 
ważnym etapie produkcji oprogramowania. 

 
Outsourcing prac programistycznych. 

Znalezienie kompetentnych ludzi do technologicznie zaawansowanych 
projektów informatycznych oraz wykonywanie prostych zadań przez 

wysoko wykwalifikowanych pracowników to problemy, które często 
generują zbędne koszty. Ze względu na nasze zaplecze jesteśmy w 

stanie dobrać odpowiednich ludzi do wykonania każdego projektu 

informatycznego. Metodyka pracy zostanie dostosowana do 
konkretnego projektu oraz klienta. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outsourcing cd. 
 
Analiza oraz optymalizacja procesów biznesowych.  

Jakość produktu jest bezpośrednim odbiciem jakości procesu, w wyniku 
którego produkt został wytworzony. Jak produkować szybciej, lepiej i 

taniej? Należy dokonać optymalizacji procesów z pomocą 
doświadczonego konsultanta. Konsultant pełni rolę przewodnika: 

prezentuje rożne metodologie, proponuje możliwe drogi usprawnienia 
pomagając dobrać optymalną konfigurację dla organizacji klienta. 

Bardzo ważnym elementem poprawy jest analiza wstępna – bo przed 
wyznaczeniem celów należy wiedzieć, w jakim miejscu obecnie się 

znajdujemy. Analiza wstępna stanowi podstawę do wszelkich 
usprawnień, stwierdza, co można optymalizować, oraz czy 

optymalizacja będzie opłacalna. Analiza obejmuje również pomiar 
początkowych wskaźników w celu porównania ich z wynikowymi po 

przeprowadzeniu optymalizacji. 
 

Zapewnienie jakości (Quality Assurance) – jest procesem 

gwarantującym akceptację końcowego efektu produkcji przez klienta. 
Quality Assurance: 

 Pokazuje, jak ograniczyć koszty pomyłek w procesie produkcji 
przez wykrywanie ich na możliwie wczesnym etapie 

 Ogranicza ilość błędów gotowego produktu   
 Zapewnia osiągnięcie zamierzonego poziomu jakości produktu. 

Nasi konsultanci pomogą zapoznać się ze sprawdzonymi metodologiami 
umożliwiającymi znalezienie optymalnej drogi pod kątem oczekiwań 

klienta. 
 

Automatyzacja procesów – wiele czynności wykonujemy w sposób 
powtarzalny. Każdorazowo zajmują nam one pewną ilość czasu. 

Automatyzując takie czynności osiągamy wzrost produktywności oraz 
możliwość zainwestowania zaoszczędzonego czasu zgodnie z 

potrzebami. Pomożemy w wyborze odpowiedniej metodologii, 

dostępnych na rynku narzędzi lub stworzymy narzędzie specjalnie dla 
Państwa. Pomożemy wykorzystać Państwa czas na rzeczy naprawdę 

ważne.  
 

Przeprowadzanie testów akceptacyjnych – w obecnych czasach 
biznes często korzysta z gotowych narzędzi dostarczonych przez firmy 

zewnętrzne. Dysponujemy działem doświadczonych testerów, którzy 
sprawdzają oprogramowanie wybrane przez klienta pod kątem 

funkcjonalnych i jakościowych wymagań jego firmy. Sprawdzimy, czy 
kolejna dostarczona wersja oprogramowania nie zawiera błędów lub 

regresji uniemożliwiających jej wdrożenie. Wykonamy również 
niezależne testy Państwa produktu. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie oraz prowadzenie akcji marketingowych: 

 

Na zlecenie naszych klientów zajmujemy się kompleksową 
obsługą akcji marketingowych. Dbamy o spójność wszystkich 

materiałów pod kątem przekazu. 

 
Nasi projektanci zbudują odpowiedni wizerunek Państwa firmy w 

materiałach reklamowych. 
 

Projekty graficzne: 
- identyfikacja wizualna firm, logotypy 

- przygotowanie do druku 
- przygotowanie reklam do czasopism i magazynów 

- opracowywanie i konstruowanie haseł reklamowych, apeli i sloganów 
oraz treści ogłoszeń prasowych 

- wizualizacje 2D oraz 3D. 
 

Internet i multimedia 
- strony internetowe prezentacyjne lub informacyjne 

- sklepy internetowe 

- prezentacje multimedialne produktów i firm 
- aktualizacje i modyfikacje istniejących serwisów 

- pozycjonowanie stron internetowych. 
 

Poligrafia 
- katalogi, foldery, ulotki, wizytówki 

- plakaty, kalendarze, dyplomy 
- karty i zaproszenia okolicznościowe 

- standy, teczki i papiery firmowe 
- informatory, gazetki handlowe 

- karty MENU 
 

Wzornictwo przemysłowe 
- projekty artystyczne, ilustracje, 

- rysunek reklamowy 

- projekty etykiet oraz opakowań 
 

Fotografia komercyjna  
- Zdjęcia przedmiotów na potrzeby witryn internetowych, e-sklepów, 

katalogów i broszur. 
 

 



 
 

 

 

 

 

Produkty - oprogramowanie: 

System FotoSender 

 

 

System FotoSender jest przeznaczony do obsługi sieci 

laboratoriów fotograficznych, realizujących usługi wywołania zdjęć 
przesłanych za pomocą Internetu, oraz wszelkiego rodzaju upominków i 

coraz bardziej popularnych fotoalbumów. 
 

System stworzono z myślą o: 
 Obsłudze jednego laboratorium posiadającego wiele punktów 

zleceń 
 Obsłudze rozbudowanej sieci fotokioskow działających w 

popularnych miejscach typu hipermarkety, hotele itp. 
 Przyjmowaniu zleceń z laboratoriów nieposiadających minilaba 

cyfrowego. 

 
Przewodnią ideą towarzyszącą tworzeniu systemu było połączenie dużej 

ilości punktów realizujących zlecenia i zapewnienie obsłudze łatwej i 
szybkiej realizacji zamówień. Przy pracy nad systemem poszukiwaliśmy 

również mechanizmów umożliwiających dotarcie do jak najszerszej 
grupy użytkowników poprzez nawiązanie współpracy z portalami 

cieszącymi się dużą popularnością. 
 



 
 

 

 

 

Produkty - oprogramowanie: 

 

 PrintIT 

  

Program ten jest przeznaczony do wydruku zdjęć na drukarkach 
termo-sublimacyjnych. Program jest intuicyjny – przy jego pomocy 

nawet niedoświadczeni użytkownicy bez trudu dokonają edycji, korekty 
i wydruku wybranych zdjęć. Po odpowiedniej parametryzacji program 

może być używany w laboratorium fotograficznym, bądź też w trybie 
prostym przez użytkownika domowego. 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

Produkty - urządzenia: 
 

 TouchIT  

 

MultiTouch jest następcą powszechnie znanej technologii ekranów 

dotykowych, stosowanych w kioskach multimedialnych i 

informacyjnych. Przewaga Multi-Touch'a polega na rozpoznawaniu wielu 

punktów dotyku oraz możliwości wyświetlania obrazu na dużej 

powierzchni. 

       

Technologia Multi-Touch pozwala na zbudowanie instalacji 

multimedialnej o dużej powierzchni wyświetlanego obrazu, 

umożliwiającej równoczesną interakcję kilku użytkownikom. 

Standardowa technologia dotykowa stosowana jest zazwyczaj w 

monitorach o przekątnej 15-19”. Instalacje Multi-Touch tworzy się przy 

wykorzystaniu telewizorów LCD lub projektorów. Połączenie tych 

elementów pozwala zbudować urządzenie o dowolnej powierzchni 

prezentacji obrazu. 

 

Multi-Touch to urządzenie zbudowane przy zastosowaniu ekranu LCD o 

dużej przekątnej, zabudowanego w stoliku, pionowej instalacji 

meblowej lub kiosku multimedialnym. Reagująca na ruchy w otoczeniu, 

interaktywna witryna powstaje w oparciu o projektor multimedialny, 

który rzuca obraz na specjalny ekran. 

 

 



 
 

 

 

 

Produkty - urządzenia: 
 

 

Kioski multimedialne  

 

Jest to urządzenie samoobsługowe, wyposażone w ekran 

dotykowy umożliwiający interaktywną, intuicyjną komunikację z 

użytkownikiem. W zależności od zastosowanego wyposażenia i 

oprogramowania, kiosk może pełnić informacyjne lub bardziej 

zaawansowane funkcje. Wykorzystanie najnowszych technologii 

pozwala na prezentację animacji, filmów i odtwarzanie komunikatów 

dźwiękowych. Technologia tworzenia kiosków multimedialnych pozwala 

na pełną personalizację obudowy pod względem wyglądu, kolorystyki i 

opatrzenie go logiem klienta. 

 

Podstawową i zarazem najprostszą funkcjonalnością kiosku 

multimedialnego jest jego rola informacyjna. Pozwala on na 

zaprezentowanie wcześniej przygotowanych informacji o produktach lub 

też dostępu do strony internetowej klienta. Dzięki temu końcowy 

odbiorca może samodzielnie, bez rozmowy z pracownikami, pozyskać 

potrzebne mu informacje. Kolejny etap rozwoju systemu pozwoli na 

wprowadzenie do stanowisk samoobsługowych funkcji wypełniania i 

wydruku wszelkich dokumentów, które są potrzebne w formie 

papierowej. Klient, prowadzony przez instrukcje widoczne na ekranie, 

będzie mógł wypełnić taki dokument i zgłosić się z nim do punktu 

obsługi w celu weryfikacji danych osobowych oraz wykonania operacji. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty w przygotowaniu: 

 

 

EstateIT – kompleksowy, internetowy system dedykowany dla branży 

obrotu nieruchomościami. Celem biznesowym systemu jest zarządzanie 

nieruchomościami – ich obrotem, najmem i szeroko rozumianą obsługą. 

System jest przeznaczony dla pośredników działających w branży 

nieruchomości, zarządców, rzeczoznawców, architektów oraz innych 

specjalistów tej dziedziny. 

 

Rodzina produktów ManageIT – wykorzystując naszą wiedzę i 

doświadczenie chcemy zaproponować Państwu system wspierający 

zarządzanie przedsiębiorstwem. System ów wyrósł z idei zarządzania 

przez dane.  

 

MagageIt umożliwia zbieranie danych z istniejących w organizacji 

systemów informatycznych w celu ich późniejszej analizy. Pozwala 

zdefiniować wskaźniki biznesowe i produkcyjne oraz przeprowadzać ich 

monitorowanie.  

 

Na rozwiązanie ManageIT składają się produkty: 

CollectIT - moduł odpowiedzialny za okresowe zbieranie danych z 

istniejących systemów informatycznych. Został on zaprojektowany w 

sposób, który umożliwia jego integrację z dowolnym systemem 

informatycznym. Pozwala to na wykorzystanie dostępnych, 

standardowych konektorów, lub daje możliwość zamówienia konektora 

dla specyficznych systemów informatycznych. 

 

AnalyseIT- pozwala zdefiniować wskaźniki, które mają podlegać 

procesowi analizy. Na podstawie tych wskaźników zebrane 

wcześniej dane są przetwarzane oraz prezentowane. 

 

PredictIT- moduł umożliwiający przeprowadzenie analizy na podstawie 

okresów przeszłych. System ten służy do usprawnienia procesu 

decyzyjnego wysoko poziomowego kierownictwa firmy. Pozwala on na 

optymalizację pracy, powierzchni magazynowej, poziomu zatrudnienia, 

celowości działań podejmowanych przez pracowników, efektów akcji 

marketingowych itp. 

 


